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Szokatlan feladatra vállalkozott az említett svájci folyóirat, 
amikor egy tisztán katonai kérdések számára fenntartott kiad
vány hasábjainak több mint felét egyetlen hadtörténelmi tanul
mány közlésére adta át. A németek ardenni offenzívája — amely 
a normandiai partraszállás és a kapituláció közötti időszakban 
a fasiszták egyedüli jelentősebb támadó hadművelete volt nyu
gaton — nyilván azért keltette fel a szerző érdeklődését, mert ez 
az erdős-hegyes vidéken megvívott harc a terep bizonyos ha
sonlóságánál fogva tanulságos lehet a svájci katonai szakembe-
rek részére is. 

A terjedelmes cikk mindenekelőtt sorra veszi a különböző 
német arcvonalakat, s bemutatja, hogy a háború utolsó éveiben 
a kezdeményezés végérvényesen kicsúszott a fasiszták kezéből. 
Részletesen foglalkozik 1944 nyarának eseményeivel is. A fa
siszta Németország ez időre csaknem teljesen elvesztette csatló
sait, s ezzel jelentős katonai, ipari és nyersanyagpotenciál csú
szott ki kezéből. 

A német fasiszta hadvezetés világosan látta, hogy csupán 
egy politikai fordulat segíthet reménytelen katonai helyzetén. 
Német források nyomán a szerző is hangoztatja a náciknak azt 
a felismerését, hogy a Vörös Hadsereg ellen nem lehetett re
ményük tartós sikerek elérésére. Ezért azt tervezték, hogy erőik 
végső összefogásával a nyugatiak hadseregeire egy olyan ha
talmas csapást mérnek, melynek eredményeként az angol—ame
rikaiak hajlandók lesznek egy különbéke megkötésére. Az így 
felszabaduló csapataikat ezután keleten, *a szovjet hadsereg el
len .akarták felhasználni. 

Részletesen foglalkozik a szerző a német támadás tervei
vel, a hadművelet anyagi és élőerő előkészítésével is. Feleleve
níti azt a nyugatnémet mesét, hogy a fasiszta tábornokok tisz
tán látták a feladat megoldhatatlanságát, de „jó katonák" mód-
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j ára, elejtették saját elképzelésüket és engedelmeskedtek Hitler 
parancsainak. 

A tanulmány legjobban felhasználható része az, ahol a 
szerző 1944. XII. 16—1945. I. 16-a közötti időszakban, az esemé
nyeket szinte napról napra követve, bemutatja az arcvonalak 
helyzetét. December 26-ig, azaz az offenzíva legkritikusabb idő
szakában, a három támadó német hadsereg hadműveleteinek 
részletes elemzését adja. A szemben álló felek helyzetét, a had
osztályok mozdulatait, egy tucatnyi, a szöveghez kapcsolódó tér
képvázlattal szemlélteti. 

A hadmüveletek viszonylag tárgyilagos leírása azonban nem 
megy túl az ismert feldolgozásokon. Tömörsége és jó áttekint
hetősége révén azonban hasznos forrás lehet számunkra. Érde
mes megemlítenünk azt is, hogy a nyugati szerzők álláspontjá
nak megfelelően csupán egyetlen mondatban szól a Vörös Had
sereg hatalmas lengyelországi támadásáról, amely döntően hoz
zájárult ahhoz, hogy az amerikai—angol csapatok elkerülték a 
teljes összeomlást. 

A „Visszapillantás" című fejezetben a szerző a német had
művelet sikertelenségének okaival foglalkozik, majd a táma
dók és védők veszteségeit teszi mérlegre. Tanulmányának leg
érdekesebb része az, ahol az ardenni hadműveleteket a terep és 
a gyér útviszonyok szempontjából elemzi. A fő tanulság szerinte 
az, hogy télen is lehetséges páncélos támadás az erdős-hegyes te 
repen, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ilyen tere
pen a védetem súlyát az utak és útcsomópontok megtartására 
kell helyezni. 

A németek az ardenni hadműveletet a II. világháború fo
lyamán tapasztalt legszigorúbb ti toktartás közepette készítették 
elő. A szerző bepillantást enged az ezen a téren folytatott mun
kába is. Részletes tájékoztatást kapunk az Otto Skorzeny ves
zette „Greif" fedőnevű vállalkozásról, melynek során a nem
zetközi jogot megsértve a fasiszták amerikai ruhába öltöztetett 
kötelékeket küldtek az amerikai—angol vonalak mögé. 

A tanulmány gazdag bibliográfiai adatai lehetővé teszik, 
hogy a kérdés iránt érdeklődő olvasó napjainkig bezárólag ér te
süléseket szerezzen az ardenni hadműveleteket tárgyaló leg
fontosabb forrásmunkákról. 

Gazsi József 
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